
MEMORANDUM

DATUM 1-11-2018

AAN Commissie BEM

VAN M. Pennarts-Pouw

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Informeren inzake handhaving dossier Van de Groep & zn.

In de vergadering van de commissie BEM van 10 september 2018 heb ik met u gesproken over het dossier Van 
de Groep en de maatregelen die zijn genomen om de overlast te beperken. In de toen voorliggende memo, 
waarin ik de aanpak heb toegelicht, heb ik u toegezegd u in de vergadering van 26 november te informeren over 
de resultaten van de verschillende maatregelen. Enkele Statenfracties hebben inmiddels vragen gesteld, deze zal 
GS natuurlijk beantwoorden, maar ik wil u nu alvast een stand van zaken geven. Ik constateer met u dat het 
aantal klachten afgelopen periode helaas niet is afgenomen. Ook de bewoners hebben zich geroerd en startten 
de petitie “Stop de stankoverlast Biogascentrale Bunschoten”. De petitie is al vele malen ondertekend (ruim 700 
keer d.d. 21 november). Intentie van de petitie, die zal worden aangeboden aan PS, is het verzoek om per direct 
maatregelen te treffen om daadwerkelijk een einde te maken aan de stankoverlast.  Het is mij ernst om de 
overlast te laten stoppen. De verantwoordelijkheid ligt bij Van de Groep B.V. om conform de vergunning te 
opereren en dus geen overlast te veroorzaken. Wij zullen al onze instrumenten zo goed mogelijk inzetten om Van 
de Groep B.V. te bewegen het probleem op te lossen. In dit memo licht ik de stand van zaken en de te nemen 
vervolgstappen toe. 

Stand van zaken
Zoals bekend hebben we in de zomer een Last onder dwangsom (LOD) opgelegd omdat door Van de Groep B.V. 
niet voldaan werd aan de aan Van de Groep B.V. verleende  vergunning. De ondernemer moest óf het bedrijf 
aanpassen conform vergunning óf een nieuwe aanvraag indienen. 
De ondernemer heeft voldaan aan de eisen door op tijd een vergunningaanvraag in te dienen. Deze aanvraag is 
door ons beoordeeld en biedt zicht op een legaliseerbare situatie. Volgens vaste jurisprudentie voldoet Van de 
Groep B.V. daarmee aan de  LOD (die daarmee uitgewerkt is) en zijn wij als bevoegd gezag gehouden om daar 
in het lopende toezichts- en handhavingstraject rekening mee te houden. 

Omdat een vergunningprocedure een lange doorlooptijd kent (26 weken en mogelijk langer bij bezwaar- en 
beroepsprocedures) hebben we ook afspraken gemaakt over het eerder nemen van maatregelen ter verbetering 
van de situatie. Een van de maatregelen is een zgn. beladingsbalg. Deze is reeds geïnstalleerd om het digestaat 
luchtdicht te verladen. Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste effect, namelijk minder klachten. Daarnaast 
zal er de komende weken een zogenaamde ionisatie-unit worden geplaatst om de lucht in de hal zo veel mogelijk 
te neutraliseren. De aangevraagde sluis kan pas worden geplaatst nadat de vergunning is verleend. 

Ondanks de plaatsing van de beladingsbalg  zijn er in de maand oktober ca. 90 geurklachten ingediend. Dit vind 
ik, zoals eerder gesteld, ontoelaatbaar. Hoewel met de vergunningsaanvraag de lopende LOD uitgewerkt is, 
wordt er wel degelijk actie ondernomen. 
Om de validatie van de klachten aan te scherpen is voor de controles van de  geurklachten het protocol 
aangepast. Hiervoor is de expertise van de ODNZKG ingeroepen. Met de aangescherpte validatie kan beter 
worden vastgelegd of de klacht terecht is en of deze kan worden toegewezen aan Van de Groep B.V. danwel aan 
een ander bedrijf. 

Ook zijn de controles t.a.v. de lozingen van afvalwater geïntensiveerd. Het blijkt dat Van de Groep B.V. tot nu toe 
bij elke controle van het afvalwater de norm overschrijdt. Er is inmiddels 20x een last verbeurd. Wij zetten in op 
de inning van de verbeurde dwangsommen. Tevens is geconstateerd dat de overtreding (nog) niet teniet is 
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gedaan. Daarom hebben we  nieuwe LOD verzonden met een hogere dwangsom (van € 500 per overtreding naar 
€ 5000 per overtreding met een maximum van 10x) om de prikkel te vergroten. Deze wordt in de week van 19 
november verzonden. Ook zal in deze week een eerste controle plaatsvinden.

Vervolg
Daarnaast blijf ik zoeken naar mogelijkheden die tot mijn beschikking staan om Van de Groep te bewegen de 
geuroverlast te beëindigen. Na aanleiding van het advies dat hierover ingewonnen is bij de landsadvocaat richt ik 
me niet alleen op het in werking zijn van installatie volgens vergunning, maar ook op de directe overlast die het 
bedrijf veroorzaakt. Want hoewel de emissie uit de pijp niet wordt overschreden is er wel sprake van een patroon 
van geurhinder in een groot gebied buiten de geurcontour. Daarom wil ik op korte termijn een last onder 
dwangsom opleggen op de overschrijding van die geurcontour. Op deze wijze hoop ik de druk op het bedrijf om 
de bron van de geuroverlast op te sporen en aan te pakken verder op te voeren.  Er is namelijk ondanks dat er 
sprake is van een lopende vergunningaanvraag, alle reden om de ondernemer te bewegen de overlast te 
beperken.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de aanscherping van de voorschriften in de nieuwe vergunning. Waar nodig 
wordt hierbij externe expertise ingehuurd. Doel is om zeer scherpe voorschriften t.a.v. geur op te nemen die ook 
beter handhaafbaar zijn. 

Informeren
Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit dossier. Tevens wordt u uitgenodigd voor de reeds eerder 
aangekondigde bijeenkomst voor statenleden en raadsleden van de gemeente Bunschoten. Deze vindt plaats in 
januari. 
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